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 به نظــر میرســد رئیسجمهور ترامــپ ،با اعالم
عجوالنــه بیرونکشــیدن نیروهــا از ســوریه ،برنامه
اعالمشــدهاش بــرای محدودکردن نفــوذ منطقهای
ایران را رها کرده و بهجای آن بهدنبال این اســت که از
تحریمها برای برگرداندن ایران به میز مذاکره اســتفاده
کنــد .این را منتقدان هر دو سیاســت او میگویند؛ هم
رویکرد تهاجمی او نســبت به ایران و هم تصمیمش
برای ترک شمال ســوریه.برخالف تأکیدهای مشاوران
امنیــت ملــی و مــدت کوتاهــی پیــش از تعطیالت
]کریسمس و سال نو[ و تعطیلی دولت ،تصمیم ترامپ
برای خارجکردن نیروها از شمال سوریه برای برخی به
این معناســت که کارزار او علیــه ایران حاال کمتر روی
فشــار نظامی برای محدودکردن نفوذ ایران در نقاطی
مثل ســوریه و یمن متمرکز خواهد بود و بیشــتر روی
تحریمهایی تمرکز خواهد داشت که بناست ایران را به
سمت برپایی توافقی جدید با ترامپ درباره تسلیحات
هســتهای و موشکهای بالســتیک ببرند.جنگطلبان
خواستار مقابله با ایران ،در هر دو سوی طیف سیاسی
در کنگــره این تصمیــم عجوالنه نظامــی را محکوم
کردند .ســناتورها لیندزی گرم ،تام کاتن ،مارکو روبیو و
دین سالیوان از جمهوریخواهان و جین شاهین و باب
منندز از دموکراتها در میان این منتقدان بودند که این
تصمیم را به ســود ایران و روســیه و به ضرر متحدان
آمریکا قلمــداد میکردند.تأثیر خروج رئیسجمهور از
سوریه ،با برخی از اقدامات کنگره تشدید هم میشود.
تالشهایــی کــه در کنگره در جریان اســت ،همکاری
ایاالت متحده علیه ایران با شــریک اولش ،عربســتان
ســعودی را ســختتر میکنــد ،تا زمانــی که محمد
بنســلمان در قدرت باشد .ولیعهد ســعودی از نگاه
»سیا« مسئول نهایی قتل ستوننویس واشنگتنپست،
جمال خاشــقجی اســت .این تالشهــا احتماال مانع
همکاری ایاالت متحده با عربســتان ســعودی در یمن
خواهد شــد ،یعنی یکی دیگر از منطقههایی که تصور
میشــود ایــران برای گســترش نفوذش در آن فشــار
میآورد.پیشتر در همین ماه ،ســنا رأی داد تا حمایت
ایاالت متحده از جنگ عربســتان ســعودی در یمن را
پایان دهد و دموکراتهــا در مجلس هم قول دادهاند
وقتی ماه آینده اکثریت کرســیهای این مجلس را به
دست آوردند ،همین کار را انجام دهند.با حذف عملی
هر دو منطقه ســوریه و یمن از معادالت نظامی برای
مقابله با نفوذ ایران ،برخی در اندیشه پاسخ این سؤال
هستند :آیا ترامپ عقب ننشسته و به این نتیجه نرسیده
کــه قول محدودکــردن نفوذ ایران ،چیزی نیســت که
پس عملکردن بــه آن برآید؟باربارا
ایاالت متحــده از ِ
اسلوین ،مدیر پروژه »آینده ایران« در اندیشکده »شورای
آتالنتیک« در واشــنگتن ،معتقد اســت» :فکر میکنم
این نوعی پذیرفتن واقعیت اســت .ما ایران را از سوریه
بیرون نخواهیم کرد .چنین اتفاقــی نخواهد افتاد «.او
میگوید» :ایران و خانواده اســد رابطهای ۴۰ســاله با
هم داشــتهاند . ...ایران جایی نمــیرود .این ماییم که
مداخلهکنندگان ناخواندهایم ،بســیار بیش از ایران«.او
ادامه میدهد ،ترامپ ،این را »در بخشــی از ذهنیتش«
دریافته اســت ،اما »نمیدانم کسانی مثل جان بولتون
یا مایک پمپئو« نیز همینطور باشند.راندا اسلیم ،مدیر
بخش »حل منازعه« و »برنامه گفتوگوی ترک  «۲در
»مؤسســه خاورمیانه« در واشنگتن ،چنین نظری دارد:
»فکر میکنم دو خط فکــری در دولت درباره ایران در
کار باشد« .او میگوید یکی از اینها ،دیدگاه بولتون است
که در آن ایران بازیگری شــرور است و سیاست ایاالت
متحده باید این کشــور را به ســمت تغییــر رژیم ببرد.
دیگری دیدگاه خود ترامپ اســت »که ایران را تماما از
دریچه تراکنشها و با نگاهی غیرایدئولوژیک میبیند.
]او[ بــا توافقی که اوباما به دســت آورد مخالف بود،
اما بســیار پذیرای توافقی جدید اســت که خود بتواند
یکطرفــه با ایرانیها ببندد« .او میگوید تحریم ابزاری
اســت که ترامپ برای اجبار این مذاکرات در نظر دارد؛
امــا پایبندی مطلق به این خط فکــری دوم به معنای
تغییر در سیاست دولت در قبال ایران خواهد بود .یکی
از چندین ســتون سیاست ایران در سخنرانی ترامپ که
اکتبر سال گذشته ایراد شد ،عقبراندن ایران در منطقه
بود .سه ستون دیگر ،تحریم ایران ،رسیدگی به افزایش
تســلیحات موشــکی و مانعتراشی در مســیر ایران به
سمت ساخت سالح هستهای ،ظاهرا هنوز برپا هستند؛
اما به نظر میرسد توانایی دولت ترامپ برای همکاری
با متحدان ایاالت متحده »برای مقابله با اقدامات ضد
ثبــات رژیم و حمایتش از گروههای تروریســتی نیابتی
در منطقه« محدودتر و محدودتر شــده است.با اینکه
سیاست اعالمشــده دولت ترامپ درباره ایران احتماال
یکی از جنگطلبانهترین و تندترین سیاستهایی است
که تابهحال در قبال جمهوری اسالمی دیدهایم ،شواهد
اندکی وجود دارد که ایران تســلیم تحریمهای فعلی
شده باشد .ایران بودجه سپاه را برای سال آینده افزایش
داده است ،نشانهای از اینکه ایران در حمایت از این گروه
نظامی که ترامپ به جرم حمایت از تروریسم ،تحریمش
کرده ،عقب نمینشــیند.به عبــارت دیگر دولت ترامپ
مانــده و ایرانی کــه الاقل تا اینجا ،از تســلیم در مقابل
فشار تحریمها سر باز میزند ،کنگرهای که تهدید میکند
همکاریها با متحد ضد ایران ،عربســتان ســعودی را
محــدود کند ،دولتــی در عراق که رابطهای دوســتانه
با نفــوذ ایران دارد و دو هزار ســرباز آمریکایی کمتر در
ســوریه» .از سیاســتهای این دولت در قبال ایران چه
چیزی باقی مانده است؟ تبدیل شده به تحریم و تبلیغ«.
این را اسلوین میگوید» :همین .موفق باشند!«.
منبع :بازفید

شــرق :وزیرخارجه درباره آینده روابط ایــران و آمریکا
گفته اســت» :به نظر من در این شرایط روابط با همین
وضعیت چالشــی ادامه پیدا خواهد کرد« .محمدجواد
ظریف در گفتوگو با شبکه خبری فونیکس چین تأکید
کرده اســت باوجود همه تصمیمــات نابخردانه بعید
میداند آمریکاییهــا تصمیمی بگیرند که به تشــدید
روابــط با ایــران منجر شــود .ظریف در ایــن مصاحبه
به ســؤاالت مختلفی پاســخ داده اســت .او در پاسخ
به پرسشــی مبنیبر اینکه اگر شــما به ســه سال قبل
برمیگشــتید ،با توجه به وضعیت کنونی ،توافق برجام
را چگونــه امضــا میکردید و چــه کار متفاوتی انجام
میدادید؟ گفته اســت» :اگر به سه سال قبل برگردیم و
در واقع امروز میخواســتیم کار سه سال قبل را انجام
دهیــم و اینکه چــه اقداماتی انجــام میدادیم حتما
ســختگیری بیشــتری انجام میدادیم .البته اینطور
نیست که سه سال قبل پیشبینیهای امروز یا احتمال
امروز را نداشتیم و اینکه آیا میشد به یک توافق بهتری
از این ،دست پیدا کرد؟ به نظر من امر دشواری بود .اگر
امروز بخواهیم این توافق را دوباره بنویسیم ،اول اینکه
من بعید میدانم امکان رسیدن به توافق وجود داشته
باشد و اگر بتوانیم به توافق برسیم ،به یک چیزی شبیه
آنچه اکنون هست ،میرسیم«.
تحلیلگران چینی نظرشان را عوض کنند
ظریــف در ادامــه مصاحبه ،مواضــع قبلی خود را
تکــرار کرده و از انــزوا و قلدری آمریــکا صحبت کرده
است .او گواه این سخن را هم دستگیری یکی از مدیران
هوآوی در کانادا دانســته اســت .وزیر خارجه ایران به
شــبکه چینی گفت» :اینکه کشوری بخواهد در جامعه
بینالمللی قلدری کند و به دیگران زور بگوید ،شــرایط
خیلی مناسبی برای آن کشــور نیست .البته من اعتقاد
دارم که ســایر کشورها ،ازجمله کشور بزرگی مثل چین
نیاز دارند با ایــن حرکتها و رفتارهای آمریکا به خاطر
آینده روابط بینالملل و آینده روابط خودشــان برخورد
مناســبی داشــته باشــند« .ظریف تأکید کرد» :البته ما
بهدنبــال درگیری نیســتیم و بعید میدانیم که کســان
دیگــری نیز دنبــال این موضوع باشــند« .بــه گزارش
»ایســنا« ،وزیر خارجه در پاسخ به این مسئله که برخی
از تحلیلگــران چینی معتقدند که دولــت ایران بعد از
فرصت شــش ماههای که آمریکا برای تعامل ایران با
برخی از کشورها داده اســت ،مجبور خواهد شد که با
آمریــکا مذاکره کند و چارهای جز این ندارد ،گفت» :من
فکر میکنم کــه تحلیلگران چینی هســتند که بعد از
این مدت باید تحلیلشــان را عوض کنند .ما هیچگاه در

شــرایط اضطرار با آمریکا مذاکره نمیکنیم؛ آنها بودند
که از مذاکره خارج شدند .آمریکاییها تا هشت ماه قبل
در برجام حضور داشــتند و با ما مذاکره میکردند .آنها
بودند که از برجام خارج شدند و مذاکره را ترک کردند.
آنها باید خودشان به مذاکره برگردند و من فکر میکنم
کــه تحلیلگران چینی به این نتیجه خواهند رســید که
آمریکا چارهای ندارد جــز اینکه تصمیم خود را عوض
کند« .وزیر خارجه پیش از این هم بارها احترام متقابل
و قابل اتکابودن را از پیششــرطهای مذاکره دانســته
بــود .رئیسجمهوری ایران نیز در مهر ســال جاری در
حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل گفته بود که در
صورت بازگشت ترامپ به برجام ،مذاکره میکنیم.
آمریکا دنیا را به آشوب میکشاند
وزیر امور خارجــه در ادامه مصاحبــه خود درباره
اظهار نظر دیگری از حســن روحانی صحبت کرد .او در
پاسخ به این پرســش که آقای روحانی چندی پیش در
برابــر تهدیدهای آمریکا اعالم کرد کــه اگر ایران نتواند
نفتش را صادر کند ،دیگر کشورهای حوزه خلیجفارس
هــم نمیتوانند این کار را انجام دهند و اگر امکان دارد
جزئیات این موضوع را بیان کنید ،گفت» :اگر آمریکاییها
بخواهند جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند مجبورند
وارد یکســری حوزههایی شوند که در آن موقع شرایط
کامــال تغییر میکنــد .آنچه ایران مطرح کــرده ،تهدید
از ســوی ایران نیســت ،بلکه اعالم یک واقعیت است.
آمریکاییهــا با اینگونه سیاســتها نمیتوانند جلوی
صادرات نفــت ایران را بگیرند و اگر بخواهند این کار را
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شــرق :برخی پروندههــا در تاریخ ایــران و آمریکا با
گذشــت چند دهه نیز مفتوح باقــی میمانند؛ نظیر
ماجرای حمله به ســفارت آمریکا در تهران ،پرونده
مکفارلین یا همان ایرانکنترا.
پرونده ایرانکنترا اینروزها دوباره در واشنگتن باز
شده اســت؛ آنهم به واسطه رسیدگی به صالحیت
»ویلیام بار« ،فرد پیشنهادی ترامپ برای تصدی مقام
دادســتان کل آمریکا .روزنامه آمریکایی والاستریت
ژورنال ،در گزارشی دراینباره نوشته است :ماه آینده
در جلســه رســیدگی به صالحیت فرد پیشــنهادی
ترامپ برای ســمت دادســتان کل آمریکا ،موضوع
بخشودگیهای اعطاشــده در زمان جورج بوش پدر
در ارتباط با پرونده »ایرانکنترا« مطرح خواهد شد.
پرونــده ایرانکنترا یا همــان مکفارلین ماجرای
مرتبــط به فروش مخفیانه تســلیحات بــه ایران در
فاصله مرداد  ۱۳۶۴تا اسفند  ۱۳۶۵بود که در دولت
ریــگان منجر به یک رســوایی سیاســی بزرگ شــد.
مقامــات دولت ریگان امیدوار بودنــد در مقابل این
تســلیحات ،ایران برای آزادی گروگانهای آمریکایی
که اســیر عماد مغنیه بودند ،تالش کند و در ســوی
دیگر ،دولتیهــای آمریکا درصدد بودند از بخشــی
از آن پول بــرای تأمین بودجه شورشــیان کنتراهای
نیکاراگوئه اســتفاده کنند؛ درحالیکه تأمین بودجه
کنتراها از سوی دولت آمریکا ،را کنگره ممنوع اعالم

کــرده بود .به گــزارش ایرنا از روزنامه والاســتریت
ژورنال ،هنگامی که رئیسجمهور اســبق آمریکا در
ســال  ۱۹۹۲به شــش نفر از مقامات دســتاندرکار
پرونده »ایرانکنترا« در دولت ریگان بخشودگی داد،
»ویلیام بار« ،دادســتان کل وقت آمریــکا که اکنون
نیز منتخب ترامپ برای همین ســمت است ،متحد
نیرومند او بود» .بار« در آن زمان توصیه بخشــودگی
»کاســپر واینبرگر« ،وزیر ســابق دفاع و پنج نفر دیگر
را مطرح کــرد و بعدها گفت »به گمان او شــورای
ویژهای که این افراد را به مواردی ازجمله دروغگفتن
به کنگره متهم کرد« ،بــا این افراد منصفانه برخورد
نکــرده بود .نقش بــار در آن بخشــودگیها بخش
مهمی از جلســه تأییــد صالحیت او در مــاه آینده
خواهد بــود .دموکراتها قول دادهاند بار را به دلیل
اســتداللهای او در آن زمان ،بازخواســت کرده و از
او ســؤال کنند درباره بخشودگی احتمالی دستیاران
متهمشده ترامپ در تحقیقات رابرت مولر در ارتباط
با روسیه ،چه واکنشی خواهد داشت.
ترامــپ روز جمعــه  ۱۶آذر» ،ویلیــام بــار« را
بهعنوان وزیر دادگســتری و دادســتان کل آمریکا به
کنگره معرفی کــرد» .بار« در دوره جورج بوش پدر،
رئیسجمهوری اسبق آمریکا ،دو سال در این سمت
بود .ترامپ یک ماه پیش »جف سشــنز« را از وزارت
دادگستری کنار گذاشت.

ادﻋﺎى وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ درﺑﺎره ﻧﺎزﻧﯿﻦ زاﻏﺮى
وزیر خارجه انگلیــس بار دیگر درباره نازنین زاغری
اظهارنظر کرده اســت .او در گفتوگو با »بیبیســی«
مدعی شده که ایران از بازداشت نازنین زاغری بهعنوان
اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کرده است .این مصاحبه
زمانی انجام شــده که بازداشــت زاغــری در ایران در
آستانه سهسالگی اســت .هانت ادعا کرد» :نازنین تنها
یــک زندانی نیســت و با وجــود بیگناهبودنــش ،از او
بهعنوان ابزاری برای فشــار دیپلماتیک اســتفاده شده
است« .اما موضوع دیگری که در کنار بازداشت زاغری
مطرح شــده ،بدهــی انگلیس به ایران اســت .هرچند
مقامــات هر دو طرف پیــش از این چنیــن ارتباطی را
با پرونــده زاغری رد کرده بودند ،امــا بعد از اظهارنظر
وزیر خارجه انگلیس دراینباره نشــریه »ســان« مدعی
شــده که انگلســتان موافقت کرده اســت که در ازای
آزادی زاغــری بدهــی  ۴۰۰میلیونپونــدیاش )۵۱۰
میلیوندالری( به تهران را بپردازد ،اما اکنون طرفین در
مورد میزان بهره ســاالنهای که بایــد عالوهبر این مبلغ
و بــه دلیل تأخیر  ۴۰ســاله در پرداخــت بر رقم اصلی
افزوده شود ،اختالفنظر دارند .هانت در بخش دیگری

از گفتوگوی خود مدعی شــد» :نازنین  ۴۰ســاله شد،
درحالیکه نیمی از عمر چهارساله دخترش را در زندان
بوده اســت ...این کامال ناعادالنه است .ما با کشورهای
زیادی در سراســر جهان اختالف داریم ،ولی کشورهای
دیگر افراد بیگناه را زندانی نمیکنند تا از آنها بهعنوان
ابزار فشار دیپلماتیک استفاده کنند .این کار باید متوقف
شود«.
پیش از این نیز جرمی هانت در ســفر خود به تهران
موضوع زاغری را مطرح کرده بود .او همچنین خانواده
زاغــری را در تهــران مالقــات کرد و بخــش عمدهاي
از اظهارنظرهایــش دربــاره ســفر به ایران بــه آزادی
نازنین زاغری معطوف شد؛ شــهروندی دوتابعیتی که
در فروردینماه ســال  ۱۳۹۵در فــرودگاه امام خمینی
دســتگیر و پس از بررســی پرونده به اتهام جاسوسی
در دادگاه انقــالب به پنج ســال حبس محکوم شــد.
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران نیز بارها در پاسخ
به ســؤاالتی درباره زاغری به مستقلبودن قوه قضائیه
اشــاره کرده و گفته که دولت نمیتواند برای آزادی او
تصمیم بگیرد.

بکنند ،حتما مجبورند وارد سیاستهایی شوند که دنیا
را به آشوب میکشاند«.
منتظر اروپاییها نیستیم
محمدجــواد ظریــف همچنین دربــاره وضعیت
اسپــیوی و اینکه اگــر اروپاییها نخواهنــد درباره
اسپیوی به نتیجه برسند ایران چگونه عمل خواهد
کرد ،گفت» :سیاســت خارجی ما سیاست واکنش به
اروپا نیست .اروپا هم مهمترین طرف تجاری ما نیست.
مهمتریــن طرف تجاری مــا کشــورهایی مانند چین،
روســیه و کشورهای همسایهمان هســتند و ما با آنها
مکانیسمهای خود را ایجاد کردهایم؛ البته ما بهدنبال
این نیســتیم که با اروپا ارتباط نداشته باشیم« .ظریف
افزود» :ما معتقدیم کشــورهای اروپایی مانند چین و
روســیه ،با عنوان طرفهای برجــام موظفاند اقدام
کنند و وظایفی را انجام دهند و اگر نتوانند این وظایف
را انجــام دهند این نشــان دهنده آن اســت که اروپا
نمیتواند یــک طرف معامله قابل اعتمادی برای دنیا
باشد« .این در حالی است که مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا از راهاندازی ســازوکار ویژه مالی اتحادیه
اروپــا با ایران تا پایان ســال  ۲۰۱۸خبر داده اســت .از
ســوی دیگر ،هند که دومین خریدار نفت ایران است،
بهدنبال راهاندازی ســازوکاری برمبنــای روپیه با ایران
اســت .وزیر خارجه ایران در ادامه گفته است» :ایران
با کشورهای همسایه خود و همچنین چین و روسیه و
دیگر کشورهایی که مایلاند روابطشان را با ایران ادامه
دهنــد ،ارتباطش را حفظ خواهد کرد .اروپاییها به ما

گفتهاند که باوجود همه مخالفتهای آمریکا مشغول
کار هســتند ،ولی ما هیچگاه منتظر اروپــا نبودهایم و
اکنون نیز منتظر اروپاییها نیستیم«.
حضور غیرقانونی در منطقه
ظریــف در بخش دیگــری از گفتوگــوی خود با
رســانه چینی در پاسخ به پرسشی درباره موضع ایران
درمقابــل خروج نیروهــای نظامی آمریکا از ســوریه
گفت» :ما از ابتدا معتقــد بودیم که حضور آمریکا در
منطقه ،همواره همراه با تنشآفرینی بوده است و این
حضور یک حضور غیرقانونی اســت« .او در پاسخ به
این سؤال که یعنی شــما از خروج نیروهای آمریکایی
از سوریه استقبال میکنید؟ گفت» :ما هنوز نمیدانیم
آمریکاییها چه برنامهای دارند؛ بنابراین آنچه برای ما
مهم اســت و بر آن تأکید داریم ،این است که سیاست
آمریکا در منطقه ما سیاســت خطرناکــی بوده و این
سیاست باید تغییر کند«.
او درباره اینکه برخــی از تحلیلگران معتقدند که
آمریکاییها بــا این اقدام میخواهند ایــران را تهدید
کنند؟ گفت» :بعید میدانم که آمریکاییها شــرایطی
را داشته باشند که بخواهند ایران را تهدید کنند«.
خوشحالم فرزندانم در ایران هستند
قســمت دیگر ســؤاالت شــبکه فونیکس از وزیر
خارجــه ایران معطوف به موضــوع خانواده مقامات
ایران که مقیم آمریکا هســتند ،بــود .پیشتر برخی از
خانوادههــای زندانیان آمریکایی در ایــران در نامه به
رئیسجمهور این کشور خواستار اخراج و باطلکردن
ویزای بســتگان مقامات ایرانی مقیم در آمریکا شــده
بودند .برایان هوک ،رئیس گــروه »اقدام علیه ایران«،
نیز در ویدوئویی از بررســی پرونده این افراد و احتمال
اخــراج آنها ســخن گفته بــود .ظریف در پاســخ به
پرسشــی در این زمینه گفت» :فرزندان تعداد زیادی از
مقامات ایرانی در آمریکا نیســتند؛ تعداد کمی از افراد
در آمریکا تحصیل یا زندگــی میکنند و این تصمیمی
است که شخصا اتخاذ کردهاند یا شرایط تحصیلیشان
این موضوع را اقتضا کرده ،یا مأموریت ســابق پدرشان
ایــن وضعیت را ایجاد کــرده اســت« .او افزود» :من
خوشــحالم که فرزندان خودم در ایران هستند .دوری
از خانواده شــرایط خوبی نیست و من چون خودم در
جوانی مجبور بودم بهدلیل شرایط قبل از انقالب دور
از خانواده باشم ،این را کامال احساس میکنم که همه
دوســت دارند فرزندانشــان در کنار خودشــان باشند،
بنابراین فکر نمیکنم کســی از این اقدام آمریکاییها
خیلی نگران باشد«.

 ایســنا :وزیر امور خارجه ترکیه اظهــار کرد که این
کشــور به همکاریهای نزدیک خود با ایران و روســیه
بر ســر مسئله ســوریه ادامه میدهد .به گزارش تاس،
مولود چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه ،روز شنبه
پس از مذاکرات صورتگرفته در مســکو اظهار کرد که
ترکیه بــه همکاریهای نزدیک خود با ایران و روســیه
بر سر ســوریه و دیگر مشکالت منطقهای ادامه خواهد
داد .چاووشاوغلو گفت :آنکارا و مســکو همعقیدهاند
که تمامی ســازمانهای تروریستی در سوریه باید نابود
شوند .ما به همکاری نزدیک خود با ایران و روسیه بر سر
سوریه و دیگر مشکالت منطقهای ادامه خواهیم داد.

دیدار »زیاد النَخاله« با ظریف
 ایســنا» :زیاد النَخالــه« ،دبیــرکل جنبش جهاد
اسالمی فلســطین ،بعدازظهر شــنبه با محمدجواد
ظریف ،وزیر امــور خارجه ایران دیــدار و رایزنی کرد.
در این دیدار زیاد النخاله با اشــاره به اینکه جمهوری
اسالمی ایران از حامیان واقعی آرمان فلسطین است،
گزارشــی از برگزاری انتخابات جنبش جهاد اسالمی
ارائــه کرد .وی بــا بیان اینکه مقاومت در مقایســه با
گذشته از ظرفیت و توانمندی باالیی در برابر متجاوزان
برخوردار شده است ،افزود :حاصل این توانمندیها در
راهپیماییهای بازگشت و شکست تهاجم اخیر رژیم
صهیونیستی جلوهگر شد که اعالم انتخابات زودهنگام
در سرزمینهای اشغالی از ثمرات آن است.

پروازها از عراق به ایران
۵برابر شده
 ایسنا :سرکنســول عراق در مشهد گفت :در قیاس
با ســه سال گذشــته ،روند پروازها از عراق به ایران و
مشــهد پنجبرابر شده است و فقط پروازهای العراقیه
به سمت مشهد باالی هزار پرواز است که در روزهای
مختلف این آمار افزایش مییابد .یاســین شــریف ،در
مــورد چگونگی وضعیت پروازهای عراق به مشــهد
اظهار کرد :در تابستان که هم مدارس تعطیل است و
هم هوا برای سفر بهتر است ،تعداد سفرها باال میرود
و تعــداد هواپیماهای چارتر هم افزایش پیدا میکند.
وی درخصوص ســرمایهگذاری سرمایهگذاران عراقی
در مشهد بیان کرد :در سال گذشته سرمایهگذاریهایی
در مشهد صورت گرفته که سرمایهگذاریهای خوب و
قابلتوجهی بوده است.

